
Zápis č. 2/20 

Zápis z jednání kolegia děkanky Přírodovědecké fakulty JU ze dne 2. 3. 2020 

 

PŘÍTOMNI (bez titulů): J. Beneš, D. Boukal, J. Cehák, T. Doležal, J. Elster, R. Fuchs, T. Hájek, T. 
Hauer, V. Hypša, J. Chmelař, P. Jelínek, J. Kalová, J. Kaštovský, V. Křivan, P. Nguyen, A. 
Panicucci Zíková, K. Pavlínová, M. Předota, H. Šantrůčková, M. Šmilauerová, T. Švojgrová, P. 
Veselý, R. Vohnout.  

 

Na úvod všechny přítomné vedoucí kateder a ústavů přivítala a jednání kolegia děkanky 
zahájila děkanka H. Šantrůčková.  

Poté děkanka PřF předala slovo vedoucímu Ústavu fyziky Petrovi Jelínkovi, který přednesl 
prezentaci Ústavu fyziky.  

 

Sdělení děkanky:  

- Informace o přijatých opatřeních týkajících se korona-viru, která přijala JU. Úklidové firmy 
musí používat koncentrovanější čisticí roztoky při úklidech prostor. Podrobné informace byly 
zaslány vedoucím kateder a ústavů mailem. V důsledku epidemie korona-viru byly zakázány 
pracovní cesty do rizikových zemí. Odpovědné osoby, které poskytují informace o korona-viru 
jsou p. Filipová ze zahraničního oddělení rektorátu JU a pro PřF je odpovědnou osobou p. 
Okosy ze zahraničního oddělení.  

- informace o evidenci pracovní doby. PřF dala návrh na zřízení elektronických dovolenek a 
cestovních příkazů. Cestovní příkazy se musí vystavovat. Tato povinnost je dána zákonem.  

- informace o rozpočtu budou k dispozici na dalším kolegiu děkanky. 
- informace o pobytu hodnotící komise M 2017+ na JU. Budou zde přítomni v termínu 9.-

11.6.2020. 
- informace o získání akreditace magisterského oboru Informatika (společně s EF). Akreditaci 

podávala EF.  
 

 
Sdělení proděkana pro vědu a výzkum: 
 

- informace o semináři GAČR projektů, který proběhl 27.2.2020 na PřF + kalkulátoru financí na 
projektu. 

- informace o mezinárodních projektech GA ČR. 
- informace o zveřejněném inzerátu na 2 post-doktorské pozice z mobilitního projektu.  
- informace o hodnocení univerzity. Hodnocení PřF v modulu 3 bude dokončeno ve spolupráci 

s vedoucími kateder. Informace budou zaslány později. 
 
 
 
 
 
 
 



Sdělení proděkana pro vnější vztahy: 
 

- informace o probíhajících úpravách webových stránek PřF. Zejména anglické verze.  
 
 
Sdělení proděkana pro zahraničí a rozvoj: 
 

- informace o opatřeních ohledně korona-viru. 
- informace o personálním obsazení projektového oddělení. V současné době jsou na 

projektovém oddělení 2 pracovníci: Radka Bunešová a Tomáš Mozga.   
- informace, že od 1.3.2020 je možné podávat inzeráty přes ResearchGate, kam má přístup T. 

Mozga z projektového oddělení PřF. 
 
 
Sdělení proděkanky pro učitelské obory: 
 

- informace o projektech učitelství pro SŠ. 
 
Sdělení proděkana pro studium: 
 

- informace o doplňování informací do STAGu od vyučujících. Zadaná data se používají 
k žádostech o akreditace.  

- informace o tom, že jsou již ve STAGu dostupné předměty, které poběží příští rok.  
- informace o zprovoznění centrální platební brány, přes kterou je možné hradit poplatky. 

Doplňující informace podá T. Hauer. 
- informace o přípravě materiálu pro prváky (povinnosti studentů prvního ročníku, atd..).   

 
 
Sdělení proděkanky pro doktorské studium: 
 

- upozornění na hodnocení doktorandů ve STAGu. Zejména se jedná o hodnocení doktorandské 
praxe a udílení zápočtů studentům. 

 
  
Sdělení tajemnice: 

- informace o uzavření rámcové smlouvy na dodávku kancelářských potřeb. Ve výběrovém 
řízení byla vybrána firma Activa. 

- informace o výběrovém řízení na mobilního operátora podnikového tarifu. Ve výběrovém 
řízení byla vybrána firma T-Mobile. 

- informace o nákupech počítačů a notebooků.   
- informace o plánovaných změnách ve mzdových tarifech zaměstnanců PřF. 

 
Různé: 
 

- J. Chmelař navrhl vytvořit materiál pro prváky – seznam povinností studenta prvního ročníku.  
 

 
 
Termín příštího kolegia děkanky je 6.4.2020.    
 



Zapsala:  Hana Sýkorová 

Ověřila a doplnila:  Hana Šantrůčková 


